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سردار چناریان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:

دوران خدمت در نیروی انتظامی را توفیقی برای خودم می دانم

پوریا طهان زاده ؛
عقاب آینده فوتبال کرمان 

هوالباقی
جناب آقای مهدی دامغانی و جناب آقای حامد دامغانی

دوستان دیرینه و برادران عزیز
درگذشت پدر بزرگوارتان، زنده یاد جهانگیر دامغانی را به شما و والده محترمتان سرکار خانم مخترع تسلیت عرض نموده  و از 

خداوند متعال برای آن پیشکسوت شریف عرصه آموزش و پرورش استان، علو درجات  و برای سایر بازماندگان آن مرحوم  صبر و 
بابک علیمحمدی افشار، صاحب امتیاز تحمل فراوان خواستارم.

و مدیر مسئول نشریه تناوران



سردار چناریان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:

دوران خدمت در نیروی انتظامی را توفیقی برای خودم می دانم

کریمی تاکید کرد : اهمیت جایگاه اخالق در برنامه های هیات شنا  

خبر
مدیر واحد اجرائیات شهرداری کرمان خبر داد:

انتقال خودروهای اسقاطی سطح شهر به انبار
مدیر واحد اجرائیات شهرداری کرمان از جمع آوری خودروهای اسقاطی رها شده در 

سطح شهر با هماهنگی اجرائیات مناطق شهری خبر داد.
محمدرضا نارویی با بیان این که این خودروها سد معبر بوده یا به محل اسکان 
دادستان،  نماینده  سوی  از  جلسه ای  افزود: طی صورت  شده اند،  تبدیل  معتادان 

خودرو با ذکر مشخصات، بارگیری شده و به انبار انتقال می یابد.
وی با اشاره به اخطار شهرداری به مالکان خودروهای مذکور گفت: خودروهای 
اسقاطی که باعث سد معبر شده یا به مکانی برای تجمع زباله و اسکان معتادان 
تبدیل شده اند، در صورت رویت توسط ماموران اجرائیات یا با شکایت شهروندان، 
پس از چند تذکر به مالک، طی صورت جلسه دادستانی به انبار شهرداری منتقل 

می شوند.
پرداخت به موقع عوارض گامی موثر در راستای 

پیش بُرد اهداف مدیریت شهری 
شهردار منطقه چهار کرمان پرداخت به موقع عوارض نوسازی و خدمات شهری را 

گامی موثر در راستای پیش بُرد اهداف مدیریت شهری عنوان کرد.
مهندس علی نیک طبع در نشست با مدیر دفتر مشارکت های مردمی شهرداری و 
شهرداران محله منطقه چهار که به  منظور رفع مشکالت و معضالت این منطقه 
برگزار شد، پرداخت به موقع عوارض را از انتظارات مهم شهرداری از شهروندان 

دانست.
وی با بیان اینکه پرداخت به موقع عوارض از سوی شهروندان، تاثیر به سزایی در 
پیش بُرد امور عمرانی و ارائه ی خدمات بهتر از سوی شهرداری دارد، اظهار کرد: 
در واقع این مهم زمینه ساز تحقق فعالیت ها و پروژه های عمرانی و ارائه ی خدمات 

بهتر به شهروندان می شود.
و  مردم  بین  ارتباطی  پل  محله،  شهرداران  این که  بیان  با  چهار  منطقه  شهردار 
شهرداری هستند، افزود: در واقع شهرداران محله  با هدف ارتقای فرهنگ مشارکت 
آبادانی شهر  و حس مسئولیت پذیری بیش تر شهروندان در زیباسازی، عمران و 

انتخاب شده اند؛ بنابراین، باید در این راستا شهرداری را یاری کنند.
 نیک طبع با اشاره به این که ترغیب و تشویق شهروندان در پاک سازی محله ها و 
حفظ و نگه داری از فضاهای سبز و هم چنین پی گیری و رفع مشکالت محله ها از 
جمله وظایف شهرداران محله  محسوب می شود، خاطرنشان کرد: کمک رسانی به 
شهرداری از طریق جلب مشارکت شهروندان در جهت پرداخت به موقع عوارض، از 
دیگر وظایف مهم شهرداران محله است و در این راستا  باید به عنوان بازوان توانمند 

مدیریت شهری عمل کنند.
رضایت اعضای شورای اسالمی شهر کرمان از 

آسفالت و لکه گیری معابر شهر کرمان
رییس شورای اسالمی شهر کرمان در نشست عمومی این هفته شورا، از معاون 
فنی و عمرانی شهرداری به دلیل اهتمام در آسفالت و لکه گیری معابر شهر کرمان 
تقدیر کرد. علی اکبر مشرفی در این بر سرعت بخشیدن به ساخت پل سیدی تاکید 
کرد و گفت: در کمیسیون ماده پنج نیز، کاربری قطعه زمینی برای تامین منابع مالی 
پل سیدی تغییر یافت تا پس از فروش، منابع مالی حاصل از آن برای تکمیل این 

پل استفاده شود.
وی ضمن درخواست از معاون فنی عمرانی شهردار کرمان نسبت به آسفالت کامل 
شهرک بنی هاشم خاطرنشان کرد: تاکنون لکه گیری و آسفالت معابر شهر براساس 
اولویت های تعیین شده انجام شده اما معابری مثل خیابان های شهرک بنی هاشم 
که سال گذشته هشت میلیارد تومان برای زیرسازی آن هزینه شد باید در دستور 
کار آسفالت قرار گیرد. مشرفی با بیان این که عملیات اجرای پروژه سیدی طوالنی 
شده اتمام هرچه سریع تر پل سیدی را خواستار شد و با اشاره به اجرای کند پروژه 
فاضالب اظهار داشت: شهروندان ساکن در بلوار جهاد از روند کند این پروژه و ایجاد 

مشکالت ترافیکی و زیست محیطی در منطقه گالیه دارند.
وی با اشاره به اصالح طرح قلعه دختر و قلعه اردشیر مطابق نظر شورای اسالمی 
شهر و شهرداری گفت: قسمتی که مد نظر شورا و شهرداری بود، از طرح خارج شد، 
اما بخش باقی مانده، به 400 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. مشرفی با بیان این که 
طرح قلعه دختر و قلعه اردشیر یک طرح ملی است که تامین منابع مالی آن باید از 
طریق اختصاص زمین به شهرداری کرمان باشد اظهار امیدواری کرد: منابع مالی 

این طرح، با همکاری استاندار کرمان تامین شود.
زباله های  جمع آوری  به  اشاره  با  شهری  خدمات  کمیسیون  رییس  همچنین 
عفونی بیمارستان ها گفت: با توجه به حساسیت بی خطرسازی زباله های عفونی 
بیمارستان ها رؤسای دانشگاه علوم پزشکی قول داده اند تا پایان امسال، زباله های 
بیمارستانی پس از بی خطرسازی، به خودروهای سازمان پسماند شهرداری تحویل 

دهند.
زهرا لری با بیان این که شهرداری باید فقط تا پایان امسال زباله های عفونی را از 
بیمارستان ها تحویل بگیرد افزود: مطب های پزشکان و داندان پزشکان، آزمایشگاه ها 
و سایر واحدهای پزشکی شهر نیز زباله ی عفونی تولید می کنند که این مراکز نیز 
باید زباله های خود را به سایت بی خطرسازی زباله های عفونی که قرار است دانشگاه 

علوم پزشکی راه اندازی کند، تحویل دهند.
 رییس کمیسیون فرهنگی و آی تی نیز از برگزاری جشنواره ی عفاف و حجاب 
با هم کاری فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ خبر داد و گفت:  پایان امسال  تا 
هم چنین برگزاری جشنواره های مد و لباس هم راه با برنامه های فرهنگی مختلف، 

از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار قرار گرفته است.
فراغت  اوقات  برای  مناسب  بستر  نبود  به دلیل  این که  بیان  با  دیوان بیگی  رؤیا 
افزایش است گفت: برنامه ریزان  جوانان، معضالت و آسیب های فرهنگی رو به 
فرهنگی، هیچ برنامه ی فرهنگی مناسبی برای جوانان ندارند. البته یکی از دالیل 
مشکل  این  امیدواریم  که  است  بودجه  نبود  مناسب،  فرهنگی  برنامه های  نبود 
هرچه سریع تر برطرف شود.وی با بیان این که بیش تر کارمندان و افراد شاغل در 
دستگاه های دولتی، دچار افسردگی هستند تاکید کرد: در فرهنگ سراهای شهرداری 
نیز، بیش تر در زمینه ی سالمت جسمی شهروندان فعالیت می شود که باید فعالیت ها 

را به سمت سالمت روان هم سوق دهیم.
معاون فنی و عمرانی شهرداری:

برای ارتقای کیفیت آسفالت، ناظر مقیم در محل 
عملیات مستقر شده است

 معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان با بیان این که آسفالت معابر سطح شهر 
کرمان بر اساس لیست اولویت دار انجام شده گفت: در عملیات روکش و لکه گیری 
آسفالت در آذرماه با فعالیت دو کارخانه ی 120 تنی و 80 تنی آسفالت شهرداری 
مهندس محمدرضا  تولید شد.  آسفالت  تن  متوسط 1600  به طور  روزانه  کرمان، 
فرقانی با اشاره به این که دو کارخانه مذکور همزمان روزانه 600 تن آسفالت در 
چهار مناطق شهری پخش کرده اند افزود: برای ارتقای کیفیت آسفالت، عالوه بر 
نماینده نظارت و مراقبت شهرداری، ناظر مقیم نیز در محل عملیات مستقر شده 
است. وی باالترین میزان آسفالت را در آذرماه ذکر و تاکید کرد: سازمان عمران هم 
در آذرماه طی 13 روز کاری، 11 هزار تن روکش آسفالت انجام داده است. فرقانی با 
اشاره به اُفت تولید آسفالت در دی ماه و کاهش عملیات لکه گیری و روکش آسفالت 
در شهر خبر داد و گفت: به دلیل نبود قطعات دستگاه های کارخانه ی آسفالت و 

مشکالت مالی در دی ماه روزانه تنها 83 تن آسفالت تولید شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری با بیان این که به طور متوسط روزانه در هر چهار 
منطقه 600 تن آسفالت پخش شد اظهار داشت: در مدت 22 روز، 13 هزار و 200 
تن آسفالت پخش و 106 هزار مترمربع از معابر شهر لکه گیری آسفالت شد. وی 
تا آخر بهمن ماه  قانونی شرکت آب و فاضالب  این که طبق مهلت  به  با اشاره 
باید مسیر بولوار جهاد باز شود تاکید کرد: از اول اسفند، هیچ گونه حفاری در شهر 
نخواهیم داشت و شرکت های حفار موظفند تا پایان بهمن ماه، تمام کارها را به پایان 

برسانند و نقاطی که حفاری شده را ُپر کنند.
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طعم واقعی غذای ایرانی را 
با ما تجربه کنید

کرمان ، خیابان خواجو ، حد فاصل کوچه 29 و 31  ، رو به روی بانک قوامین
تلفن : 32517227 - 32529127

و  اعتیاد  از  پیشگیری  منظور  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
مبارزه با قاچاق موادمخدر و به موجب ماده 33 قانون مبارزه 
کلیه  و  تشکیل  جمهور  رییس  ریاست  به   ، مخدر  مواد  با 
عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش 

عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد.
پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبیل؛ 
از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و تمرکز  اعم 
و  پیشگیری  های  برنامه  و  قضایی  اجرایی،  عملیات  کلیه 
 ، سیاستگذاری  موادمخدر،  علیه  تبلیغ  و  عمومی  آموزش 
برنامه ریزی ، هماهنگی ، نظارت و .... در تمامی ابعاد از جمله 
؛ مقابله با ورود مواد مخدر به داخل کشور، مقابله با عرضه، 
امور فرهنگی ، تبلیغات ، آموزش عمومی و کاهش تقاضا و 
درمان و باز پروری از جمله اهداف این ستاد به شمار می رود. 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در استانها در قالبی کوچکتر به نام  

»شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر« فعالیت دارد.
در استان کرمان هم این ستاد به ریاست استاندار و همکاری 

دستگاههای عضو در حال فعالیت است.
در این شماره ، سردار حسین چناریان فرمانده اسبق نیروی 
انتظامی استان ودبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
در گفت و گوی اختصاصی با تناوران از فعالیت های این شورا 

در استان می گویند...
در ابتدا بفرمایید مدت شش سالی که  فرماندهی 
در  و  داشتید  عهده  بر  را  کرمان  استان  انتظامی 
مجموع  35 سال خدمت در نیروی انتظامی چگونه 

گذشت ؟
دوران خدمت در نیروی انتظامی را توفیقی برای خودم می 
دانم، بخشی از  این خدمتگذاری به عشق مردم کرمان بود و 
عمدتا در مناطق شرقی کشوردر مسوولیت های متعددی که 
خدا توفیق داد فعالیت کردم . بحمداهلل دوران خدمتم  بسیار 
خوب سپری شد. اینجا جا دارد از همه کسانی که در عرصه 
های خدمت گذاری، از جمله؛ همه نیروهای پلیس و خانواده 
هایشان که بنده را یاری کردند تشکر کنم.  ارتقا خوبی در 
استان کرمان از نظر امنیتی به رغم همه تهدیداتی که استان 

ما به جهت شرایط خاص داشت اتفاق افتاد .
در اینجا درود می فرستم به روان شهدایی که درعرصه نظم 
در  شده  توفیق  کردند.االن  فدا  را  خود  جان  استان  وامنیت 
واقع  در  که  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 

بخشی از همان فعالیت پلیس است خدمت کنم .    
کنار  انتظامی  نیروی  فرماندهی  از  اینکه  از  پس 
کرمان  شهردار  که  گردید  مطرح  شایعاتی  رفتید 
خواهید شد، آیا با شما صحبتی  در این راستا شده 

بود؟
اصال  در این زمینه صحبتی نشده بود . حوزه خدمتگذاری در 
شهرداری همانند نیروی انتظامی مقدس است اما نه صحبتی 

شده بود و نه من چنین رویکرد و نگاهی داشتم .
با  مبارزه  هماهنگی  شورای  وظایف  درمورد  لطفا 

مواد مخدر توضیحاتی بفرمایید...
ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر برعهده رییس جمهور است 
مبارزه  ستاد  دارند،  مسوولیت  ستاد  این  در  دستگاه    12 و 
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  استانها   در  مخدر  مواد  با 

 ( این ستاد در سه حوزه مقابله  مخدر دارد  و فعالیت های 
پیشگری و حوزه  و  فرهنگی  (، حوزه  قاچاقچیان  با  برخورد 
اقدامات درمانی بود که رویکرد اجتماعی نیز به منظور صیانت 
اجتماعی  و  حمایت های اجتماعی افراد آسیب دیده ناشی از 

مواد مخدر به سه حوزه فوق اضافه شده است .
است،  کشور  استان  پهناورترین  کرمان  استان 
در  که  کرمان  پهناور  استان  تمام  دادن  پوشش 
مسیر ترانزیت مواد مخدر و همجواری استانهای 

مرزی قرار دارد سخت نیست؟
ترانزیت مواد مخدر کشور   استان کرمان متاسفانه در مسیر 
استان  همجوار  کیلومتری،  هزار   183 استان  این  دارد  قرار 
تر  گسترده  عبور  معرض  در  و  است  بلوچستان  و  سیستان 
مواد مخدر قرار دارد و این امری طبیعی است که هر جا عبور 
قاچاقچیان مواد مخدر بیشتر باشد، آسیب های ما در حوزه 

امنیت  اجتماعی و آسیب های اجتماعی بیشتر خواهد بود. 
مردم شریف استان کرمان  به دلیل قرار گرفتن در این حوزه 
جغرافیایی متاسفانه هزینه های سنگینی  را طی این سالها 

پرداخته اند.
کار طبیعتا سخت است و سختی کار بر دوش همکاران ما 
در نیروی  انتظامی ، اداره اطالعات ودستگاه قضایی  است.  
مواد  با جرایم  ارتباط  در  استان  زندانیان  از 65 درصد  بیش 
مخدر در زندان به سر می برند و حجم کار قضایی ، انتظامی 
و زندانها  که درگیر این معضل هستند زیاد است. کار سختی 
است اما بحمداهلل  در استان کرمان دستگاه هایی که در حوزه  
مبارزه با مواد مخدر کار می کنند توانسته اند به خوبی از پس  

این معضل برآیند. 
گذشته  ساله   10 زمانی  بازده  در  مخدر  مواد  کشف  در  ما 
همواره اول و دوم بودیم در حالی که استانی مرزی نیستیم و 
هم در زمینه انجام  اقدامات  فرهنگی  و پیشگری جزو استان 

های اول  و دوم کشور هستیم، در حوزه درمان هم  بیش از 
50 درصد از افراد آسیب دیده  و بیش از 60 درصد معتادان 
پرخطر استانمان در حوزه  اعتیاد را تحت درمان قرار داده ایم 
که این  آمار نشان از موفقیت ماست و نشانگر این است که 

هدف گذاری ها و تالش ها خوب بوده است .
آیتم  چهار  بین   از  مستحضرید؛  که  طور  همان 
پیشگیری ، مبارزه ، درمان و حمایت های اجتماعی  
حوزه  در  است،  تر  مقدم  پیشگیری  دنیا  تمام  در 
پیشگیری بر روی قشر خاصی متمرکز هستید یا 

کل افراد جامعه را مد نظر قرار می دهید؟ 
دو درصد از مردم  ما آسیب دیده هستند، منطق و استدالل  
ایجاب می کند ما همه توانمان را روی دو درصد نگذاریم، 
وقتی که تهدید وجود دارد همه باید روی  حوزه پیشگیری و 
بر روی 98 درصد افراد سالم تمرکز کنیم  با توجه به جمعیت 
جوان جامعه، باید الویت ما بر روی این جمعیت جوان باشد 
اما دنیا اقدامات پیشگیری را در سطوح خیلی پایین تر و روی 
قشر جوان متمرکز می کند  و در مهد کودک ها و دبستان 
ها با اقدامات مداخله گرانه و غربالگری دقیق علمی ، افراد 
در معرض آسیب را در این گروه شناسایی می کنند و بدین 

ترتیب هزینه ها را کاهش می دهند .
ریاست جمهوری  مواد مخدر  با  مبارزه  در حال حاضر ستاد 
دقیقا نگاهش به حوزه پیشگیری نیز همین گونه است و با 
همکاری دستگاه هایی مانند؛ آموزش و پرورش ، بهزیستی 
و ورزش و جوانان بر روی قشر جوان و نوجوان متمرکز می 

شویم. 
در حال حاضر چه آسیبی بیشتر جوانان و خانواده 

ها را تهدید می کند؟
و  فناوری  مانند  دیگر  های  حوزه  از  بسیاری  در  که  اتفاقی 
به سرعت رشد  این حوزه ها   ، افتاد  ارتباطات   و  اطالعات 

کردند. متاسفانه حوزه مواد مخدر و آسیب های اجتماعی نیز 
دچار  اینچنین تغییری شد  و ما هنوز روی  مساله مواد مخدر 
سنتی )تریاک و مشتقات آن (متمرکز بودیم که مساله مواد 
محرک روانگردان  و صنعتی وارد جامعه شد وهم اینک  این 

مساله دغدغه مردم دنیاست .
این دو نوع مواد مخدر سنتی و صنعتی چه تفاوتی 
دارند و خانوده ها باید برای در امان ماندن از این 

آسیب ها چه کاری انجام دهند؟
مواد سنتی بو داشت و آثار جسمی آن خیلی زود مشهود  و 
قابل تشخیص بود و خانواده ها زود متوجه مصرف آن می 
شدند اما متاسفانه مواد جدید اینگونه نیست و صرفا خانواده 
با  عاطفی  و  گی  خانواده  خوب   ارتباطات  دارای  که  هایی 
فرزند خود هستند می توانند از رفتار فرزند خود پی به مصرف 

این گونه مواد ببرند. 
اولین توصیه ام به خانواده ها این است که  واقعا با جوانان 
رفت  باشند.  داشته  عاطفی  و  دائم  ارتباط  خود   فرزندان  و 
باشند  داشته  خود  فرزندان  با  بیشتری  عاطفی   آمدهای  و 

مخصوصا روحیات رفتاری بچه ها  را بیشتر کنترل کنند.
مرکز  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
استان واقع شده است در حالی که بیشتر آسیب 
شورای  باشد،  می  استان  وجنوب  شمال  در  ها 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برای پوشش بقیه 

نقاط استان شعبه هایی دارد یا خیر؟
بله، در هر شهرستان فرماندار به عنوان دبیر شورای فرعی 
مبارزه با مواد مخدر می باشد و همان سازمان هایی که در 

مرکز استان عضو هستند در شهرستان هم عضو هستند. 
استان کرمان به همت استاندار محترم جزو استانهایی است 
تا  و سال گذشته سه  دارد  زمینه  این  در  انسجام خوبی  که 
از شهرستانهای استان  در کشور  رتبه اول را در شوراهای  

فرعی داشتند . 
برخی از کارشناسان معتقدند که ورزشکاران حرفه 
ای خیلی بیشتر از مردم عادی در معرض آسیب 

مواد مخدر قرار دارند، دلیل این امر چیست؟
ورزشهای حرفه ای به جهت استمرار دایمی و تمرین های 
فیزیولوژی  نظر  از  دهد  می  انجام  ورزشکار  که  مستمری  
با ترشح هورمونهایی در شرایطی  خاص  را  و جسمی بدن 
قرار می دهند که ورزشکار با استمرار  ورزش ، نیاز درونی 
خود را تامین می کند. اما برخی ها وقتی که  ورزش را رها 
می کنند و یا به هر دلیلی از ورزش دور می مانند  تجربه 
و تحقیق  نشان داده است که این افراد برای جایگزینی آن 
انرژی متاسفانه به سمتی دیگر می روند  و البته  این مساله 
در جامعه ورزشکار کرمانی، به دلیل اینکه  افراد وارسته ای 
از  بعضی  متاسفانه   است.  شده  مشاهده  کم  خیلی  هستند 
باشگاهها و مربیان به جهت عدم  آگاهی و یا منفعت طلبی 
داروهای غیر مجاز و نیروزا  و دارای هورمون را توصیه می 
کنند که متاسفانه اکثر اعتیاد آور هستند  در اینجا از همکاری 
اداره کل ورزش و جوانان در این زمینه تشکر می کنم  و  از 
مسووالن باشگاهها  درخواست می کنم در این زمیه دقت 
کنند چرا که  مصرف این مواد آسیب های جبران ناپذیری به 

ورزشکار وارد می کند. 

برنامه های  استان کرمان گفت:  رئیس هیات شنای 
خاصی  جایگاه  از  هیات  این  در  اخالقی  و  فرهنگی 
برخوردار هستند و یکی از اهداف هیات شنا تاکید بر 
رعایت اصول اخالقی در ورزش است .کاوه کریمی با 
اشاره به اهمیت و جایگاه ورزش در خانواده ها ، گفت: 
اغلب خانواده ها در فضای فعلی اولویت برنامه های 
فرزندانشان را به شکلی طراحی می کنند تا فرزندان 
در اوقات فراغت با حضور در فضاها و اماکن ورزشی ، 

اوقات خود را سپری کنند .
و  ها  خانواده  خوب  استقبال  به  توجه  با  افزود:  وی 
اتکا  با  ، هیات تصمیم گرفت  از شنا  فرزندان آن ها 

جشنواره  دو  یکی  برگزاری  از  حاصل  ی  تجربه  به 
بخش  در  را  ای  برنامه  استان  قهرمانی  مسابقات  و 
و  فرهنگی  مبادی  به  توجه  راستای  در  و  فرهنگی 

اخالقی در ورزش برگزار کند.
کریمی خاطر نشان کرد: در همین راستا و به منظور 
از  جمعی  از  جوانمردی  و  پهلوانی  فرهنگ  به  توجه 

شناگران با اخالق با برگزاری آئینی قدردانی شد .
  وی خاطر نشان کرد: ورزش فضای مناسبی برای 
و  است  پهلوانی  و  جوانمردی  اخالقی،  اصول  نشر 
هیات شنا به جز برگزاری  برنامه های ورزشی ، توجه 

ویژه ای به مسائل فرهنگی و اخالقی دارد. 

بدون گل  با تساوی  اول کشور  لیگ دسته  باالنشینان  جدال 
خاتمه یافت تا از مساوی تیم های مس کرمان و سپاسی سایر 

تیم ها خوشحال شوند.
هفته ی  کرمان،  باهنر  ورزشگاه  بهمن 1394،  سه شنبه ششم 

بیست و سوم لیگ دسته اول کشور -  تماشاگر: 1000 نفر
داور: پیروز سیف اهلل پور، مهدی عالیقدر، حافظ عظیمی
اخطار: زنده روح، حسین خانی)مس( صالحی )سپاسی(

اخراج:کاظمیان)مس(
رکابی،  هادی  حسینی،  عبداهلل  ملکی،  کوروش  کرمان:  مس 
احمد  حسین خانی،  فرزاد  داداش وند،  بهنام  کاظمیان،  عباس 

میالد    67 پورشیخعلی(  مرزبان)احسان  علی  زنده روح، 
سعید  امرایی،  کیوان   )73 جعفری  میالد  پورصف شکن) 

دقیقی)سعید صادقی 86( ، مربی: وینگو بگوویچ
فجر سپاسی: صالح خلیل زاده، ایمان سلیمی، سروش سعیدی، 
ریگی،  مسعود  جعفری،  احمد  حسینی،  حمید  هخامنشی،  وفا 
)علی  صالحی  ابراهیم   )90 باصفا  کریمیان)ایمان  مهدی 
علی   )80 فتحیان  عبداهلل زاده)علی  بابک   )92 مصلی نژاد 

غالمرضا پور، سرمربی: اصغر کالنتری
از همان ابتدای بازی مشخص بود که حساسیت باالی بازی به 
واسطه ی جایگاه دو تیم، سبب شده است که بازی با احتیاط از 

سوی هر دو تیم آغاز شود. با این حال برتری تیم مس در زمین 
قابل احساس بود و تیم مس در زمین مسلط تر نشان می داد.

در دقیقه ی 20 بازی می توانست جریان بازی به طور کلی تغییر 
پیدا کند زمانی که کیوان امرایی این موقعیت را پیدا کرد که در 
یک موقعیت تک به تک به گل برسد. اما مهاجم مس توپ را 

به پای دروازه بان حریف زد تا گل مس شکل نگیرد.
در دقیقه ی 30 بازی بازهم مس می توانست به گل برسد که 
سانتر دیدنی زنده روح به سعید دقیقی رسید اما ضربه ی سر او 

آنقدر جاندار نبود که از خط دروازه ی حریف عبور کند.
نیمه ی اول کم افت و خیز دو تیم با تساوی بدون گل خاتمه 
یافت اما در نیمه ی دوم بازی به مراتب سرعت بیشتری گرفت.

این نیمه بازهم با حمالت تیم مس آغاز شد و سعید دقیقی در 
دقیقه ی 47 می توانست مس را پیش بی اندازد اما موقعیت تک 

به تک او نیز به کرنر رفت تا مس در حسرت گل باقی بماند.
در این نیمه که تحرک هر دو تیم بیشتر شده بود، تیم سپاسی 
نیز در دقایقی از بازی جلو کشید و در دقیقه ی 54 با شوتی از 

راه دور دروازه ی مس را تهدید کرد که ملکی توپ را دفع کرد.
در دقیقه ی 57 بازهم ملکی بود که موفق شد شوت عبداهلل زاده 
را دفع کند تا سپاسی نیز از معدود موقعیت های خود حاصلی 
زمین  در  که  بود  تیم مس  بازهم  پایانی  دقیقه ی  نبرد.در 15 
سپاسی خیمه زد و می توانست با ضربه ی سر حسینی به گل 
برسد که بازهم با درخشش دروازه بان سپاسی به گل نرسید. 
دقیقی هم با ضربه ی سر شانس خود را برای رسیدن به گل 
امتحان کرد که این موقعیت هم به کرنر رفت تا بازی بدون به 
ثمر نشستن موقعیت های گل با تساوی بدون گل خاتمه یابد.در 
پایان بازی داور مسابقه به علت اعتراضی که عباس کاظمیان 
به داوری داشت، بعد از کشیدن سوت پایان بازی به این بازیکن 
مس کارت قرمز نشان داد تا او را از بازی بعد محروم کند.در 
مساوی  جدول  باالی  تیم  سه  هر  هفته  این  بازی های  پایان 
کردند تا تیم چهارم جدول یعنی خونه به خونه با پیروزی خود 

بهترین استفاده را از این موقعیت ببرد.

مس کرمان0-0سپاسی شیراز؛

مس ناکام بزرگ...



از معتبرترین دانشگاه های  دانشگاه الیدن که یکی 
از دیرپاترین مراکز دارای کرسی  المللی هلند و  بین 
زبان فارسی است، میزبان همایش دانشگاهی فرهنگ 

پهلوانی بود. 
این دانشگاه که از 400 سال پیش تا کنون در زمینه 
ایران شناسی و آموزش زبان فارسی پیش قدم بوده، 
همایشی  چنین  برگزاری  هدف  با  پیش  ها  ماه  از 
و  پهلوانی  فدراسیون  به  را  خود  رسمی  درخواست 
حضور  تقاضای  که  بود  کرده  اعالم  ای  زورخانه 
شمار  به  آن  بخش  مهمترین  ایران  کاران  باستانی 

می آمد.
آن  تخصصی  زمینه  که  الیدن  دانشگاه  پایه  این  بر 
پژوهش ها و آموزش های علوم انسانی است، میزبان 
ورزشکاران برگزیده استان کرمان و شمار بسیاری از 
کنار  در  که  بود  ایران  شیفتگان  و  دوستان  فرهنگ 
ایشان حضور پرشور دانشجویان کشورهای گوناگون 

جلوه ای افزون داشت.
در آغاز همچون همیشه، همایش دانشگاهی فرهنگ 
و همنوایی مرشدان  و زنگ  با طنین ضرب  پهلوانی 
برتر ایران زمین کلید خورد که با نوای حماسی ایشان، 

جوی سرورانگیز را در برنامه حاکم کرد.
سخنرانی دکتر علی اصغر سید غراب ، رییس کرسی 
زبان شناسی دانشگاه الیدن هلند با موضوع بررسی 

خاستگاه آیین کهن پهلوانی و زورخانه ای و معرفی 
ارکان ورزش مانند گود مقدس زورخانه، میل گیری و 
چرخ، کباده کشی، سنگ گرفتن و ... از دیگر بخش 

های این همایش بود.
به  کاران  باستانی  توسط  ورزش  آیینی  و  زیبا  اجرای 
پایان  از  پس  ساعاتی  تا  که  بود  ای چشمگیر  اندازه 
ایرانیان  و  هلندی  تماشاگران  مندی  عالقه  برنامه، 
این  ادوات  و  با حرکات  بیشتر  آشنایی  برای  را  مقیم 

ورزش را آشکار ساخت.

قدردانی،  و  ادب  رسم  به  نیز  برنامه  از  بخشی  در 
محمود  از سوی  ای  زورخانه  و  پهلوانی  ورزش  نماد 
استان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر   ، نیا  محمودی 

کرمان به رییس کرسی زبان فارسی پیشکش شد.
جمهوری  سفیر   ، جهانگیری  دکتر  است  ذکر  شایان 
همدالنه  ایرانی،  دیپلماتهای  دیگر  و  ایران  اسالمی 
به تماشای اجرای آیین های پهلوانی و زورخانه ای 

نشستند.

مراسم  کرمان،  مدیریت  عمومي  روابط  گزارش  به 
علیرضا  حضور  با  کرمان  شهر  تاریخ  موزه  افتتاح 
رزم حسیني استاندار، حجت االسالم محمود آبادي، 
معاونین استاندار و جمعي از مسئولین ارشد استاني و 

شهري برگزار شد.
بابایي شهردار کرمان طي سخناني ضمن  مهندس 
تشکر از مدیران دستگاه های مختلف به ویژه مرکز 
اسناد و کتابخانه ملي جنوب شرق که شهرداری را 
یاری کردند گفت:  پروژه   این  اجرای  و   تجهیز  در 
کهن  تاریخ  گر  روایت  عنوان  به  ملي  اسناد  مرکز 
کرمان براي همیشه فرهنگ و اصالت این مرزو بوم 

را به آیندگان منتقل مي کند.
کریمان  دیار  تاریخ  موزه  کرد  واري  امید  ابراز  وي 
به جهت جذابیت هاي فراوان و به واسطه نمایش 
ها  فرمان   ، احکام   ، ها  نامه   ، اسناد   ، ها  عکس 
اسناد  دیگر  و  عمومی  های  آگهی   ، ها  اطالعیه   ،
پر  ردیف  در  کرمان  قدیم  بلدیه  به  متعلق  تاریخی 

بازدید ترین موزه هاي شهري کشور قرار گیرد.
الزم به ذکر است مرکز جنوب شرق با ارائه مجموعه 
اعضای  قدیمی  از عکس های  فرد  به  اي منحصر 
معابر،   ، ها  خیابان  به  تصاویرمربوط  شهر،  انجمن 
های  عکس  قدیم،  کرمان  های  کوچه  و  ها  کوی 

در  عمرانی  های  پروژه  برخی  اجرای  به  مربوط 
اداري شهرداري  و  مالي  اسناد  و  دهه های گذشته 
تخصصي  تاالر  تکمیل  و  تجهیز  متولي  عنوان  به 
اسناد و تصاویر قدیمي این موزه، نقشي برجسته ایفا 

نموده است.

گزارش: علیرضا حیدری، مسئول روابط عمومی 
مرکز اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق کشور 

)کرمان(

تیم  تمرینات  از  اتفاقی  صورت  به  پیش  سال  دو 
بازدیدی  زاده  ترک  شهید  باشگاه  فوتبال  جوانان 
داشتم در حین تمرین این تیم متوجه شدم که یک 
جوان به عنوان دروازه بان در این تیم حضور دارد 
و  است  برخوردار  مناسبی  بدنی  فیزیک  از  هم  که 

رفلکس های جالبی  قولی  به  هم 
رضا  از   . گذارد  می  نمایش  به 
ترک زاده مدیرعامل باشگاه شهید 
ترک زاده در مورد این دروازه بان 
پرسیدم که ایشان گفتند؛ اسم این 
دروازه بان  پوریا طهان زاده است 
از  پیش  ها  سال  ایشان  پدر  که 
فوتبالیست های خوب استان بوده. 
پوریا  باخبرشدیم که  مّدتی  از  بعد 
برای گذراندن خدمت  زاده  طهان 
فجر  امید  تیم  به  مقدس سربازی 
سپاسی شیراز پیوسته است . البته 
باید این نکته را اضافه نماییم که 
پوریا طهان زاده محصول مدرسه 
دروازه بانی کرمان و شاگرد آقایان 
 . باشد  می  کویری  و  برهمت 
رضا   ، امسال  فصل  ابتدای  در 
تیم  وقت  سرمربی  عبدالرشیدی 
مس ب از پوریا طهان زاده برای حضور در این تیم 
دعوت به عمل آورد و بنابر آن شد تا با طی مراحل 

قانونی ، مجوز بازی وی برای تیم ب صادر گردد .
تیم ب  از حضور در تمرینات  بعد  زاده  پوریا طهان 

مس و انجام چند دیدار تدارکاتی با تیم بزرگساالن 
مس ، توانست نظر وینگو بگوویچ را جلب کرده و 
به همراه سه بازیکن دیگر برای حضور در تمرینات 
بزرگساالن عازم تمرینات این تیم شود . همه چیز 
خوب پیش می رفت تا اینکه پدر وی یعنی عباس 
طهان زاده همکاری خود را با باشگاه صنعت مس 
از تمرینات تیم  . آن وقت بود که پوریا  قطع نمود 
را  امانی  البسه  و حتی  گذاشته شد  کنار  های مس 
این  اّما   . شد  گرفته  پس  بودند  داده  ایشان  به  که 
پایان کار نبود ؛ این اتفاق باعث انگیزه مضاعف وی 
دانگ  بان شش  دروازه  یک  به  شدن  تبدیل  برای 
شد . پوریا طهان زاده در تمرینات تیم فوتبال گل 
مساعد  نظر  توانست  و  نموده  شرکت  گهرسیرجان 
برای  را  تیم  این  سرمربی  مطلق  نامجو  مجید 
به  پیوستن وی   . آورد  بدست  به گل گهر  پیوستن 
تیم مطرح گل گهر مهر تاییدی بود بر نظر مربیان 
و کارشناسانی که اعتقاد به آینده خوب این دروازه 
بان داشتند . مربیانی از جمله ؛ بگوویچ ، منهاجی ، 
، محمدرضا  ، رضا عبدالرشیدی  زاده  برادران ترک 

عسکری ، محمد خدمتی و غیره . 
الزم به ذکر است پوریا طهان زاده متولد 1373 می 

باشد.

معاون  حضور  با  جنوبشرق  مرکز  فرهنگي  اندیشگاه 
برنامه ریزي استاندار، مدیر کل امور بانوان استانداری، 
مدیر کل امور اجتماعي استانداري و جمعي از اصحاب 

فرهنگ و هنر افتتاح شد.
حجت االسالم محمود آبادي در مراسم افتتاح اندیشگاه 
گفت: در دوره مدیریت جدید رویکرد سازمان اسناد و 
کتابخانه ملي عالوه برفعالیت هاي تخصصي و درون 
گرایي به سازمانی با کارکرد فرهنگي و برونگرا تبدیل 
میتوانیم  ما  که  را  مطلب  این  ترویج  است.وي  شده 
فرهنگ سازان گمنام باشیم از مهم ترین وظایف مراکز 
و  در شناسایي  نقش سازمان  افزود:  و  دانست  استاني 
تاثیر  از  نشان  گذشتگان  مکتوب  اسناد  گنجینه  حفظ 
گذاري عمیق آن بر تحوالت فرهنگي جامعه دارد.مدیر 
مرکز اسناد و کتابخانه ملي جنوب شرق تصریح کرد: 
با وجود تاکیدات مسئولین خصوصا مقام معظم رهبري 
اندیشي در فضاهاي  آزاد  ایجاد کرسي هاي  بر  مبني 
و  خاص  اتفاق  زمینه  این  در  اما  علمي،  و  آموزشي 

ملموسي از جانب متولیان امر شاهد نبودیم.

آبادي  محمود  االسالم  حجت 
وجود  با  ساخت:  نشان  خاطر 
اینکه سازمان اسناد ملي سازماني 
و  امن  فضایي  اما  است  دولتي 
آزاد مبتني بر دیدگاه غیر دولتي 
جهت ارائه نظریات فرهیختگان 
کرده  آماده  مختلف  هاي  حوزه 
فعالیت  به  اشاره  با  است.وي 
ها  دستگاه  از  زیادي  تعداد 
بصورت موازي در حوزه فرهنگ 
استان کرمان خروجي  مجموعه 
آنها را به دلیل سلیقه اي عمل 
نظریه  و  فکر  نداشتن  و  کردن 
استان  فرهنگ  براي  مدون 
مرکز  ندانست.مدیر  فایده  مفید 

اسناد وکتابخانه ملی جنوبشرق کشور تصریح کرد: اداره 
کردن و مدیریت این فضا بر عهده ما نیست و در اختیار 
فرهیختگان و کارگروه هایی است که اینجا کار را دنبال 

می کنند و ما فقط میزبان این گروه ها هستیم. 
گزارش: علیرضا حیدری، مسئول روابط عمومی مرکز 

اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق کشور )کرمان(

همایش فرهنگ پهلوانی در دانشگاه هلند؛

باستانی کاران کرمانی در سرزمین گل ها 

پوریا طهان زاده ؛ عقاب آینده فوتبال کرمان 

افتتاح موزه تاریخ شهر کرمان

خبرشنیده ها...

اداره کل ورزش محافظه کار !
نمودن  برگزار  باشکوه  چه  هر  برای  استان  ورزش  اداره کل  شنیده شد 
گرامیداشت دهه مبارک فجر ، برنامه های بسیار خوب و جالب ورزشی و 
فرهنگی تدارک دیده است البته مسوولین اداره کل سعی نموده اند برنامه 
هایی که به نوعی همایش بزرگ محسوب می شود را به دلیل اینکه رنگ 
بوی سیاسی و یا حمایت از چهره خاص سیاسی به خود نگیرد را از لیست 

برنامه های خود حذف کنند .
اداره ورزشی که اول شد اّما جزء شش اداره 

برتر قرار گرفت 
شنیده شد در بررسی عملکرد و در رعایت کلیه شاخص های مد نظر اداره 
کل ورزش استان ، اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمان چند ماه پیش 
به عنوان اداره ورزش برتر برگزیده شده اّما به دلیل پاره ای مالحظات ، 

این اداره را جزء شش اداره برتر اعالم کرده اند .
دلخوری برخی از کارشناسان فوتبال

 از عملکرد بگوویچ
شنیده شد اکثر کارشناسان فوتبال استان معتقدند وینگو بگوویچ با این 
روند و شیوه مربی گری که در پیش گرفته امکان ندارد بتواند تیم مس را 
به لیگ برتر برساند. الزم به ذکر است این کارشناسان،  وینگو را مربی 
ای ترسو و محافظه کار دانسته و براین اعتقادند که وی به درد روزهای 

سخت نمی خورد .
جلسات پشت پرده فوتبالی

شنیده شد تعدادی از مربیان و پیشکسوتان مطرح فوتبال کرمان به شدت 
از عملکرد تیم جدید مدیریتی باشگاه مس در حوزه فوتبال انتقاد داشته  
و سعی دارند در دیدار و گفتگو با دیگر مربیان و پیشکسوتان فوتبال و 
مدیران عامل سابق و اسبق باشگاه صنعت مس آن ها را نیز با خود همراه 
کنند . آنطور که از گوشه کنار خبردار شدیم این گروه قصد دارند ظرف 
روز های آینده در دیدار با مدیران ارشد ورزش و مدیران اجرایی استان 

نقطه نظرات خود را با آن ها در میان بگذارند .

فراخوان ثبت نام در کانون هواداران مس
با توجه به برنامه ریزی های جدید انجام گرفته برای راه اندازی و تشکیل مجدد کانون 
هواداران باشگاه مس کرمان، عالقه مندان به شرکت در این کانون می توانند در آن 
ثبت نام کنند.این ثبت نام از طریق سایت رسمی باشگاه صنعت مس کرمان و باکس 
کانون هواداران که در قسمت سمت چپ سایت درج شده است امکان پذیر می باشد.

عالقه مندان با ورود به این قسمت و درج مشخصات درخواستی، می توانند در این 
بیاورند.با توجه به ساماندهی بیشتر کانون هواداران مس،  کانون ثبت نام به عمل 
عزیزانی که در سایت قبلی مس ثبت نام کرده اند، مجددا ثبت نام خود را در سایت 
جدید نیز انجام دهند تا در لیست جدید قرار گیرند.مهلت این ثبت نام محدود می باشد 

و برنامه های بعدی در رابطه با این کانون به زودی اعالم خواهد شد.
ناصر گل محمدی سرپرست هیئت تنیس روی 

میز استان کرمان شد 

ایران  اسالمی  جمهوری  میز  روی  تنیس  فدراسیون  رئیس  سوی  از  حکمی  طی 
ناصر  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  محمودی نیا  محمود  پیشنهاد  به  و 

گل محمدی به سمت سرپرست هیئت تنیس روی میز استان کرمان منصوب شد. 
ناصر گل محمدی در حال حاضر معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 

استان کرمان بوده  و از مدیران با سابقه ورزش استان به شمار می رود.
پیش از این محسن بهرامی به عنوان رئیس هیئت تنیس روی میز استان کرمان 

مشغول به فعالیت بود.
نایب قهرمانی هنرجوی سیرجانی در مسابقات 

وزنه برداری شرق کشور 
هنرجوی سیرجانی موفق به کسب مقام نایب قهرمانی وزن 77 کیلوگرم در مسابقات 
وزنه برداری شرق کشور در زاهدان شد. مهدی پاپی هنر جوی سیرجانی با ثبت 
رکورد 119کیلو در یک ضرب و 140 کیلو گرم در دو ضرب نایب قهرمان مسابقات 
پاپی در کارنامه خود عنوان  برداری شرق کشور شد.شایان ذکراست مهدی  وزنه 

قهرمانی مسابقات وزنه برداری نوجوانان کشور را نیز دارد.
حمید حسین خانی: برای رسیدن به باالی جدول 

ناامید نیستم
مربی تیم فوتبال امیدهای مس کرمان با وجود شکست تیم خود برابر تیم سپاهان 
تاکید کرد که تیم او شایستگی رسیدن به رده های باالی جدول را دارد و بابت این 

قضیه اصال ناامید نیست.
حمید حسین خانی در رابطه با شرایط کلی تیم خود گفت: امیدهای مس کرمان با 
توجه به شرایط فعلی و فضای حساس رقابت های این فصل تا کنون در قیاس با 

تیم های قدرتمند حاضر در مسابقات موفق به کسب نتایج خوبی شده اند .
وی افزود: 12 تیم در مسابقات این فصل لیگ برتر امید ها و جوانان کشور حضور 

دارند ، که تیم مس کرمان هم اکنون در رده ی پنجم جدول قرار گرفته است.
او با اشاره به بازی این هفته ی تیم خود گفت: ما در اصفهان از سپاهان با نتیجه ی 
دو بر یک پیش بودیم و تیم ما عالی کار می کرد به نحوی که در زمین مسابقه 
جای عرضه اندام برای سپاهان نگذاشته بودیم. اما این حدس را می زدیم که در 15 
دقیقه ی پایانی از نظر غیرفنی شرایطی به وجود بیاورند که بازی را از دست ما خارج 
کنند که همین اتفاق هم افتاد به نحوی که جریان بازی را با اتفاقات عجیب و غریب 
به نقطه ای رساندند که بازی کامال از دست ما خارج شد و تیم ما علی رغم شرایط 
خوب فنی در این بازی به ناحق بازنده شد.سرمربی تیم امید های صنعت مس کرمان 
با اشاره به اینکه مس از هفته ی هفتم مسابقات روند صعودی و رو به رشد خود را در 
جدول مسابقات آغاز کرد، گفت:  تمرینات پیش فصل ما با تاخیر آغاز شد و در همین 
حین ما از برنامه های تاکتیکی خود عقب ماندیم و نتوانستیم بازی های تدارکاتی 
و آماده سازی خوبی داشته باشیم .حسین خانی تصریح کرد: تیم امید خوشبختانه 
از هفته هفتم مسابقات روند حرکتی بهتری را در پیش گرفت و با برتری در برابر 
تیم های مس رفسنجان، تراکتور سازی صبا و شاهین بوشهر و کسب یک تساوی 
مقابل فجر شهید سپاسی شرایط بهتری را در جدول مسابقات برای خود فراهم کرد.

وی خواستار حمایت بیشتر از ظرفیت های تیم فوتبال امید صنعت مس کرمان شد و 
گفت: وقتی صحبت  از حمایت به میان می آید ، خیلی ها به مسائل مادی فکر می 
کنند . در صورتی که  حمایت معنی و مفهوم دیگری هم دارد . خوشبختانه در حال 
حاضردر این بعدهم در باشگاه مس فکر و برنامه وجود دارد که این بسیار خوب است.

حسین خانی ادامه داد:  بازیکنان جوان وقتی حضور مسئوالن و افراد برجسته ورزشی 
از روحیه مضاعفی را پیدا می کنند . حتی  و حتی سیاسی استان را در کنار خود 
مسائل مالی و حمایتی همه این آیتم ها می تواند شرایط بهتری را برای رشد این 
فوتبالیست ها فراهم کند.سرمربی تیم صنعت مس کرمان در ادامه و با اشاره به 
حساسیت مسابقات در دور برگشت ، گفت:  مس در دور برگشت مسابقات هم با 
انگیزه و با برنامه است . البته فاصله ما با تیم های صدر جدول کمی زیاد شده است 
، اما نا امید نیستیم و برای بهبود جایگاه خود در نیم فصل دوم مسابقات قطعا تالش 

خواهیم کرد.
ساماندهی هیات فوتبال در کوهبنان کلید خورد  

اولین نشست علمی و تخصصی داوران و مربیان به مناسبت دهه ی فجر با حضور 
ابتدای  در  گردید.  برگزار  کنفرانس شهرداری  سالن  در  پیشکسوتان  و  ورزشکاران 
بیان  فوتبال شهرستان کوهبنان  یاسر محسنی شهردار و رئیس هیات  این نشت 
بربام  است  نمایان  پرمسمایش  نام  از  که  گونه  همان  کوهبنان  داشت: شهرستان 
فرهنگی استان نشسته است واین ظرفیت و پتانسیل را دارد که بام ورزشی استان 
نیز عنوان گیرد و این امر محقق نمی گردد مگر اینکه بر توانایی جوانان و ظرفیت 
افزود: متاسفانه در حوزه ی  باشیم محسنی  ایمان داشته  یقین و  های شهرستان 
به یک خانه  فوتبال کوهبنان  فوتبال رضایت نسبی حاصل نشده است و ورزش 
تکانی اساسی نیازمند است.در ادامه این نشت جعفری نژاد سرپرست اداره ی ورزش 
وجوانان شهرستان کوهبنان  گفت: برگزاری کالس داوری درجه 3 ،  ارتباط و تبادل 
نظر با مسئول هیات های ورزش استان و حمایت از آکادمی فوتبال  و برنامه های 
ورزشی در مناسبت های مختلف ثمره ی تالش ها ، زحمات  و حمایت های ویژه 
ی مهندس محسنی شهردار و رییس هیات فوتبال شهرستان میباشد. در پایان این 

جلسه اعضا و مسوولین کمیته های هیات فوتبال معرفی گردید.
کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر منوجان 

تشکیل جلسه داد 
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان منوجان ، این جلسه که 
با حضور روسای هیات ها ، کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش و اصحاب 
رسانه در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان منوجان برگزار شد. در ابتدای این 
نشست  روسای هیات های ورزشی به بیان برنامه ها ، نظرات و پیشنهادات خود در 
پیرامون برگزاری برنامه ها در ایام پرداختند. عبدالوهاب تاجیکی رئیس اداره ورزش و 
جوانان  شهرستان با  اشاره به اهمیت ایام اهلل دهه مبارک فجر، گفت: همه مسئوالن 
و دستگاه های متولی در شهرستان باید برای برگزاری برنامه ها در کنار یکدیگر 
باشند .وی افزود:  اداره ورزش و جوانان با همراهی هیات های و سایر دستگاه های 
شهرستان ، تالش می کند تا برنامه های خوبی را در این ایام برای رونق هرچه 

بیشتر شادی و نشاط اجرا کند .

اولین گفتمان تخصصی اندیشگاه فرهنگی مرکز اسناد و 
کتابخانه ملی جنوب شرق کشور)کرمان(

  سال یازدهم
 شماره 337 
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زهرا نعمتی؛ پرچمدار کاروان ایران در المپیک 
ریو 

زهــرا نعمتــی، کمانــدار تیــم ملــی بانــوان ایــران پرچمــدار ایــران در المپیــک 
2016 ریــو خواهــد بــود. هیــأت اجرایــی کمیتــه ملــی المپیــک زهــرا نعمتــی 
ــن  ــی اولی ــد. نعمت ــاب ش ــو انتخ ــک ری ــران در المپی ــدار ای ــوان پرچم ــه عن ب
ایرانــی اســت کــه توانســته هــم در بخــش المپیــک و هــم پارالمپیــک موفــق 

بــه کســب ســهمیه شــود.
ورزشکار بمی عازم مسابقات انتخابی المپیک ریو 

شد 
عزیــزاهلل کــدوری ورزشــکار رشــته دو ماراتــن بــا بدرقــه جمعــی از مســئوالن 

و اهالــی شهرســتان بــم عــازم مســابقات انتخابــی المپیــک ریــو 2016 شــد.
ــزاهلل  ــم عزی ــان شهرســتان ب ــط عمومــی اداره ورزش و جوان ــه گــزارش رواب ب
کــدوری ورزشــکار رشــته دو ماراتــن بــا بدرقــه جمعــی از مســئوالن و اهالــی 
شهرســتان بــم عــازم مســابقات انتخابــی المپیــک ریو 2016 شــد. دونــده جوان 
ــده  ــه دارد و همــواره جــزو دون ــی اســتان را در کارنام ــد دوره قهرمان بمــی چن
هــای برتــر کشــور در رشــته ماراتــن بــوده اســت. قــرار اســت وی همــراه 10 

دونــده دیگــر کشــورمان در مســابقات انتخابــی دبــی شــرکت کنــد.
کــدوری در حاشــیه ایــن آییــن در گفــت و گویــی اظهــار داشــت:  در شــرایط 
جســمانی و آمادگــی مطلوبــی قــرار دارم و بــه امیــد خــدا بــا کســب ســهمیه 

المپیــک بــه کشــور بــاز مــی گــردم.
وی در پایــان از حمایــت شــورای شــهر بــم و کمــک مطلــوب مربــی و خانــواده 

اش قدرانــی کــرد.
 پیروزی راوری ها در لیگ دسته اول فوتبال استان 
ــال  ــت هــای لیــگ دســته اول فوتب ــه نخســت رقاب ــال راور در هفت ــم فوتب تی
اســتان برابــر بردســیر بــه پیــروزی رســید . بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان ، در نخســتین هفتــه از مســابقات لیــگ 
دســته اول فوتبــال اســتان دو تیــم راور و بردســیر بــه میزبانــی راور بــه مصــاف 
هــم رفتنــد کــه ایــن مســابقه در پایــان بــا برتــری قاطــع 5 بــر 0 تیــم میزبــان 

همــراه بــود .
ــین  ــان رحمانی،حس ــش، احس ــم پژوه ــدار رحی ــن دی ــای راور را  در ای  گل ه

ــاندند. ــر رس ــه ثم ــد عباســی ب نخعی،احســان نورالهی،محم
درخواست حمایت مربی تیم شنای جانبازان و 

معلولین از این تیم 
ایپنــا. مربــی تیــم شــنای جانبــازان و معلولیــن مــی گویــد: از مســئوالن و افــراد 
خیــر تقاضــا داریــم تیــم شــنای جانبــازان و معلولیــن اســتان را بــرای شــرکت 
در مســابقات قهرمانــی کشــور حمایــت کننــد. ســید شــورش دلپســند اظهــار 
ــم  ــد تقاضــا مــی کن ــر و توانمن ــراد خی ــران اســتان و اف داشــت : از همــه مدی
ــه  ــان ب ــوالن کرم ــازان و معل ــنای جانب ــم ش ــزام تی ــرای اع ــرایطی را ب ــا ش ت

مســابقات قهرمانــی کشــور فراهــم کننــد.
ــن  ــور در بهم ــن کش ــازان و معلولی ــنای جانب ــگ ش ــابقات لی ــزود: مس وی اف
ــه  ــان ب ــم کرم ــود و تی ــی ش ــزار م ــدس برگ ــهد مق ــی مش ــه میزبان ــاه و ب م
دلیــل نداشــتن حامــی و اسپانســر از تامیــن هزینــه هــای اعــزام تیــم ناتــوان 
اســت لــذا از دوســتان و ســروران گرامــی خواهشــمند اســت  بــه هــر نحــو کــه 
میتواننــد  از ایــن تیــم حمایــت نماینــد.وی بیــان داشــت : تمامــی هزینــه هــای 
اعــزام ایــن تیــم بــا تمامــی نفــرات بــه مســابقات کمتــر از 8 میلیــون تومــان 
ــه  ــی تیــم از افــرادی کــه توانایــی تامیــن هزین ــوان مرب ــه عن اســت و مــن ب
هــای ایــن تیــم را دارنــد درخواســت مــی کنــم تــا تیــم مــا را از نظــر مالــی 

حمایــت کننــد .
دلپســند خاطــر نشــان کــرد : تیــم شــنای جانبــازان و معلولیــن اســتان کرمــان 
ــک  ــت و در ی ــان اس ــتان کرم ــای ورزش اس ــم ه ــن تی ــی از پرافتخارتری یک
ســال گذشــته ورزشــکاران مــا توانســته انــد در ســطح کشــور 22 مــدال  و یــک 

عنــوان چهارمــی تیمــی کشــور را بدســت آورنــد.
برگزاری کارگاه آموزشی هویت با موضوع 

فضاهای مجازی در بم 
کارگاه آموزشــی هویــت بــا موضــوع فضــای مجــازی در شهرســتان بــم برگــزار 

شــد .
ــن  ــم ، ای ــتان ب ــان شهرس ــی اداره ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
کارگاه کــه بــا حضــور امــام جمعــه شهرســتان بــم ، رییــس پلیــس فتــا ، رییس 
اداره ورزش و جوانــان بــم و جمــع کثیــری از مربیــان،  ورزشــکاران در زورخانــه 
فجــر ایــن شهرســتان برگــزار شــد.این کارگاه کــه در ابتــدا بــا نــوای زورخانــه 
ای مرشــد شــهامت آغــاز شــد، ســپس در ادامــه آقــای اکبــر زاده رییــس پلیــس 
فتــا بــه بیــان آســیب هــای اجتماعــی ناشــی از فرهنــگ اســتفاده نادرســت از 

فضاهــای مجــازی پرداختنــد.

خبر
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دکتراسدی: باید به تقویت روحیه کارآفرینی جوانان کمک شود 

برنامه های فرهنگی ورزشی بزرگداشت دهه فجر شهرستان سیرجان

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
کرمان گفت: باید جامعه به سمتی رود و شرایط به گونه ای رقم به بخورد 

که به تقویت روحیه کارآفرینی جوانان کمک شود.
امور  ساماندهی  ستاد  اشتغال  کمیته  تخصصی  جلسه  در  اسدی  روح اهلل 
جوانان با بیان اینکه اشتغال به طور آشکاربر رفاه عمومی و سطح رضایت 
ایجاد  مهم  این  به  توجه  با  کرد:  تصریح  می گذارد،  تاثیر  زندگی  از  افراد 

فرصت های شغلی بسیار مهم است.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان یکی 
از مصوبات جلسه را اعالم فعالیت های دستگاه های عضو ستاد در خصوص 
توسعه اشتغال جوانان را به صورت مکتوب برای اطالع رسانی به جامعه 
دستگاه های  استان  اشتغال  تدوین سند  در  ادامه گفت:  در  و  کرد  عنوان 
اداره کل تعاون کار و رفاه  با کمک  باشند و  عضو نقش بیشتری داشته 

اجتماعی جلسات نقد و بررسی سند پیشنهادی انجام شود.
نقش  به  باید  کرمان  استان  اشتغال  سند  تدوین  در  اینکه  بیان  با  وی 
دستگاه ها توجه بیشتری شود، اظهار داشت: به نقش دستگاه ها توجه نشده 
از جمله نقش حوزه ورزش که در طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی 
به استعدادیابی پرداخته و زمینه پرورش ورزشکاران حرفه ای را فراهم کرده 

و هم در حوزه آموزش با افزایش دوره های تخصصی زمینه افزایش مربیان 
فراهم شده و هم در خصوص تبیین فرهنگ ورزش در جامعه باعث رونق 

باشگاه های ورزشی شده است.
به طرح توسعه ورزش قهرمانی و همگانی و نقش کلیدی  اشاره  با  وی 
انجام  ابن طرح  برای پیشبرد  اداره کل ورزش و جوانان  اثرگذاری که  و 
داد، اذعان داشت: با اجرای این طرح هم در زمینه اشتغال و هم در زمینه 
پیشرفت ورزش یک بستر سازی مناسب صورت گرفته و نشان داده شد 

که دوران مدیریت از روی تخت روان به اتمام رسیده است.
از امضای  اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان  این مقام مسئول در 
تفاهم نامه همکاری ما بین کمیته امداد و اداره کل ورزش و جوانان خبر داد 
و گفت: این تفاهم نامه در خصوص استفاده از امکانات کمیته امداد امام 
)ره( و معرفی جهت احداث باشگاه در مناطق هدف و استفاده از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد و توجه به کارافرینی اجتماعی منعقد خواهد گردید.
اسدی در پایان از همکاری شهرداری برای اختصاص بیلبوردهایی برای 
مسایل مبتال به جامعه جوان به خصوص مبحث اشتغال و معرفی خدمات 

دستگاه های دولتی طی تفاهم نامه خبر داد.

 برنامه های فرهنگی ورزشی بزرگداشت دهه فجر شهرستان سیرجان
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جمعه    
الی     
 شنبه

06/00/29 
لغایت 

07/00/29 

پیست گل 
 گهر

هیات دوومیدانی 
 و ورزش همگانی

 

  هیات سوارکاری  99/00/29 پنجشنبه مسابقه کورس در زیدآباد 2
  هیات دوومیدانی  2/00/29 جمعه مسابقه استقامت حجت آباد 01
مسابقات تنیس ارضی در بخش بانوان و  00

 آقایان و در بخش نونهاالن
جمعه     
الی       

 شنبه

2/00/29 
لغایت 

01/00/29 

هیات تنیس  
 ارضی

 

نفر تنیسوربه شیراز جهت کالس  8اعزام  09
 داوری

   "  

مسابقات کاراته شهرستان بانوان و آقایان  00
 نوجوانان و جوانان در دو بخش

  هیات کاراته   

 برنامه های فرهنگی ورزشی بزرگداشت دهه فجر شهرستان سیرجان
 

 مالحظات هیات های درگیر مکان تاریخ روز عنوان برنامه ها ردیف

اعزام به مسابقات کشتی فرنگی و آزاد  َ 
 کهنوج

سه شنبه 
الی 

 چهارشنبه

92/01/29 
لغایت 

01/0/29 

  هیات کشتی کهنوج

مسابقات کشتی فرنگی بزرگساالن  9
 شهرستان بم

  " بم 01/00/29 پنج شنبه

چهارشنبه  نوجوانانOPENمسابقات کشتی  0
 الی 
 جمعه

7/00/29 
 2/00/29لغایت

 
 تهران

"  

هیات وزنه     مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان 9
 برداری

 

  هیات فوتبال    مسابقات فوتبال چمنی آقایان 1
  "    مسابقات فوتسال ادارات 6
فوتبال رو میز بخش بانوان و آقایان و  7

 دعوت از شهرستان ها
  هیات فوتبال   

مسابقات دو میدانی بخش صحرانوردی در  8
 بخش آقایان و بانوان

جمعه    
الی     
 شنبه

06/00/29 
لغایت 

07/00/29 

پیست گل 
 گهر

هیات دوومیدانی 
 و ورزش همگانی

 

  هیات سوارکاری  99/00/29 پنجشنبه مسابقه کورس در زیدآباد 2
  هیات دوومیدانی  2/00/29 جمعه مسابقه استقامت حجت آباد 01
مسابقات تنیس ارضی در بخش بانوان و  00

 آقایان و در بخش نونهاالن
جمعه     
الی       

 شنبه

2/00/29 
لغایت 

01/00/29 

هیات تنیس  
 ارضی

 

نفر تنیسوربه شیراز جهت کالس  8اعزام  09
 داوری

   "  

مسابقات کاراته شهرستان بانوان و آقایان  00
 نوجوانان و جوانان در دو بخش

  هیات کاراته   

 برنامه های فرهنگی ورزشی بزرگداشت دهه فجر شهرستان سیرجان
 

 مالحظات هیات های درگیر مکان تاریخ روز عنوان برنامه ها ردیف

اعزام به مسابقات کشتی فرنگی و آزاد  َ 
 کهنوج

سه شنبه 
الی 

 چهارشنبه

92/01/29 
لغایت 

01/0/29 

  هیات کشتی کهنوج

مسابقات کشتی فرنگی بزرگساالن  9
 شهرستان بم

  " بم 01/00/29 پنج شنبه

چهارشنبه  نوجوانانOPENمسابقات کشتی  0
 الی 
 جمعه

7/00/29 
 2/00/29لغایت

 
 تهران

"  

هیات وزنه     مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان 9
 برداری

 

  هیات فوتبال    مسابقات فوتبال چمنی آقایان 1
  "    مسابقات فوتسال ادارات 6
فوتبال رو میز بخش بانوان و آقایان و  7

 دعوت از شهرستان ها
  هیات فوتبال   

مسابقات دو میدانی بخش صحرانوردی در  8
 بخش آقایان و بانوان

جمعه    
الی     
 شنبه

06/00/29 
لغایت 

07/00/29 

پیست گل 
 گهر

هیات دوومیدانی 
 و ورزش همگانی

 

  هیات سوارکاری  99/00/29 پنجشنبه مسابقه کورس در زیدآباد 2
  هیات دوومیدانی  2/00/29 جمعه مسابقه استقامت حجت آباد 01
مسابقات تنیس ارضی در بخش بانوان و  00

 آقایان و در بخش نونهاالن
جمعه     
الی       

 شنبه

2/00/29 
لغایت 

01/00/29 

هیات تنیس  
 ارضی

 

نفر تنیسوربه شیراز جهت کالس  8اعزام  09
 داوری

   "  

مسابقات کاراته شهرستان بانوان و آقایان  00
 نوجوانان و جوانان در دو بخش

  هیات کاراته   

مسابقات ووشو قهرمانی شهرستان بانوان و  09
 آقایان

  هیات ووشو   

  "    همایش کوهنوردی ووشو کاران 01
  هیات تنیس    مسابقات تنیس روی میز بانوان و آقایان 06
مسابقات اسکیت در تمامی رده های سنی  07

 بانوان و آقایان
  اسکیتهیات    

مسابقات بسکتبال در رده سنی نونهاالن و  08
 نوجوانان

  هیات بسکتبال   

مسابقات جودوی قهرمانی شهرستان بانوان  02
 و اقایان استان کرمان

  هیات جودو   

مسابقه گلوله زنی و اهداف پرتابی تراپ و  91
گلوله زنی آزاد تفنگ و تپانچه بادی در دو 

 بخش آقایان و خانم

  هیات تیراندازی   

کات و اس –تک لیفت  –مسابقه تک پرس  90
 پا و انتخابی پرورش اندام

هیات بدنسازی و   01/00/29 پنج شنبه
 پرورش اندام

 

  هیات کوهنوردی  9/00/29 جمعه صعود زمستانی به کوه پنج 99
  "  2/00/29 جمعه صعود به سیاه کوه 90
  "  06/00/29 جمعه صعود به تونل 99
  هیات کوهنوردی  90/00/29 جمعه صعود به الشکای پاریز 91
سالن  0/00/29 پنج شنبه مسابقات فوتسال 96

 زیدآباد
  هیات فوتبال

  هیات والیبال " " " مسابقات والیبال بخش زیدآباد 97
زمین  " " مسابقات تنیس 98

درآگاهی و 
نیروی 
 دریایی

  هیات تنیس

محل در  09/00/29 دوشنبه طناب کشی مچ اندازی 92
برگزاری جشن 

 سالن دارستان

هیات انجمن های 
 ورزشی

 

 برنامه های فرهنگی ورزشی بزرگداشت دهه فجر شهرستان سیرجان
 

جشن سالن 
 دارستان

  هیات فوتبال  0/00/29 پنجشنبه مسابقات فوتسال آزاد 01
  هیات والیبال  0/00/29 " مسابقات والیبال بین بخش ها 00

مسابقه دوومیدانی بخش بلورد به         09
 کیلومتر 1مسافت 

بومی و  هیات  06/00/29 جمعه
 محلی

 

  "  " " مسابقه طناب کشی 00

09 
 

هیات بدنسازی و     مسابقات انتخابی پرورش اندام
 پرورش اندام

 

همایش ورزش صبحگاهی اختصاصی  01
 بانوان

هیات ورزش  پارک بانوان 07/00/29 شنبه
 همگانی

 

 

 

 


